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Obecné zastupiteľstvo v Dubovej podľa § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Dubová 

 
číslo   57  

 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie       

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území obce Dubová.   
Toto VZN sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovom mieste. 
Toto VZN sa nevzťahuje na konanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí v mieste 
obvyklom  – v spoločenskej sále v športovom areáli. 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 

Pre účely tohto VZN sa rozumie: 
 

a)  prevádzkarňou  
1.  priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť,  
2. prevádzkarňou nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, a to najmä: 
- priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa, 
- stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na 
zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, 
- miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby, 
- výstavné priestory a vzorkové predajne, 
- priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, 
- predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej 
činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných 
strán.  
3. prevádzkarňou nie sú ani technické a technologické zariadenia určené na 
prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, a to najmä 
- stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie 
nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 
- zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou 
zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, 
zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu, 
- vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie 
živnosti, 
- pojazdné predajne, 
- zariadenia na poskytovanie reklamy, 
- predajné automaty. 
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b) podnikateľom 
         1. osoba zapísaná v obchodnom registri1, 

               2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2, 
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa  

osobitných predpisov,  
4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie podľa osobitného predpisu. 
c) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe 

pozvánok, alebo klubových kariet, bez možnosti vstupu verejnosti (súkromná oslava, 
podnikové podujatie a pod.) a bez vstupného 

d) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju 
príslušnej obchodnej komodity, alebo k poskytovaniu služieb. 
 

 
§ 3 

Všeobecná prevádzková doba 
 

(1) Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok  až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h, 
v mesiacoch jún, júl a august v piatok a sobotu do 23.00 h, okrem ubytovacích 
zariadení a zariadení hotelových služieb. Všeobecná prevádzková doba ubytovacích 
zariadení a zariadení hotelových služieb je v dňoch pondelok až nedeľa od 00.00 h 
do 24.00 h. 

(2) V prípade usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie s uzavretou spoločnosťou je 
podnikateľ, ktorého prevádzky sa táto jednorazová spoločenská akcia týka, povinný 
písomne ohlásiť obci Dubová konanie jednorazovej spoločenskej akcie v prevádzke 
na tlačive „Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie“, podľa vzoru 
uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN, a to minimálne 5 dní vopred, pričom na takúto 
jednorazovú spoločenskú akciu je stanovená všeobecná prevádzková doba prevádzky 
v čase od 08:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa.  

(3) Jednorazovou spoločenskou akciou sa pre účely tohto VZN rozumie akcia 
uskutočnená na základe objednávky tretej osoby, nikdy nie z podnetu samotného 
podnikateľa, a to najmä, nie však výlučne rodinná oslava, svadba, kar, krstiny, 
školenia, konferencie, teambuildingy alebo iné obdobné akcie usporadúvané za 
rovnakým účelom ako vyššie uvedené akcie.   

 
§ 4 

Pravidlá určovania prevádzkovej doby  
 

(1) Podnikateľ je povinný určiť v rámci všeobecnej prevádzkovej doby vlastnú 
prevádzkovú dobu pre každú prevádzkareň. 

(2) Vlastnú prevádzkovú dobu prevádzkarne podľa ods. 1 tohto článku VZN je podnikateľ 
povinný oznámiť obci v lehote uvedenej v § 5 ods. 1 tohto VZN na tlačive 
„Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb“ pred začatím 
poskytovania služieb a/alebo predaja v prevádzkarni (ďalej len „oznámenie o čase 
predaja“ ), pričom vzor takého oznámenia tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.  

(3) V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové sedenie, jeho 
prevádzková doba môže byť len do oznámenej vlastnej prevádzkovej doby 
prevádzkarne, maximálne však do 22:00 hod.   

                                                 
1 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
2 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
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§ 5 
Povinnosti podnikateľa 

 
(1) Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne 

oznámiť obci 14 dní pred otvorením prevádzkarne, prípadne uskutočnenia zmeny 
prevádzkovej doby.   

 
§ 6 

Kontrolná činnosť 
 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať najmä: 
starosta obce,  obecné zastupiteľstvo.  

 
§ 7 

Sankcie 
 

(1) Podnikateľovi, ktorý poruší toto VZN, môže byť uložená pokuta do výšky  6638 €3.   
 

§ 8 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN sú podnikatelia povinný prevádzkovať 

prevádzky len v rámci všeobecnej prevádzkovej doby stanovenej týmto VZN. 
(2) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov podľa osobitných predpisov4. 
 
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Dubová 10.5.2022  

 
Týmto VZN sa zrušuje a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubová č.  54 
o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb  s účinnosťou od 01.06.2022  
 
 
Vyvesené 25.4.2022 
Schválené 10.5.2022 
Vyhlásené zverejnením 11.5.2022 
Právoplatné a účinné od 1.6.2022 
 
 

Ľudovít Ružička 
starosta obce Dubová 

 
 

príloha č. 1: Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie 
príloha č. 2: Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb  

 
 

                                                 
3 § 27b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
4 napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 1 
 

Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________ 

Trvalý pobyt (miesto podnikania):  ______________________________________ 

Telefón: __________________  Fax:  ___________________  E-mail: __________________ 

IČO: ________________________________        DIČ: ______________________________ 

Zápis: ________________________________ 

 
 

 Obecný úrad Dubová 
 Hlavná č. 39 
 900 90   Dubová 

 
Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie 

podľa § 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dubová č. ......o pravidlách času predaja 
v obchode a čase prevádzky služieb: 

 
V zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dubová č. 
......o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb Vám týmto oznamujem 
usporiadanie jednorazovej spoločenskej akcie, a to: ..................................................................., 
ktorá sa uskutoční dňa ................ v prevádzke ............................ .  
 
 
 
Dubová dňa:                                                                 ____________________________  
                                                                                             pečiatka a podpis            
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Príloha č. 2 
 

Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________ 

Trvalý pobyt (miesto podnikania):  ______________________________________ 

Telefón: __________________  Fax:  ___________________  E-mail: __________________ 

IČO: ________________________________        DIČ: ______________________________ 

Zápis: ________________________________ 

 
 

Obecný úrad Dubová 
 Hlavná č. 39 
 900 90   Dubová 

 
Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb  

podľa § 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dubová č. ......o pravidlách času predaja 
v obchode a čase prevádzky služieb: 

 
prevádzka: 

(názov prevádzky a adresa) ____________________________________________________  

 
deň začatia prevádzkovania prevádzkarne: ______________________________________ 
 
Oznamujem Vám prevádzkovú dobu: 
 
Pondelok  _____________________________________ 
 
Utorok   _____________________________________ 
 
Streda   _____________________________________ 
 
Štvrtok  _____________________________________ 
 
Piatok   _____________________________________ 
 
Sobota   _____________________________________ 
 
Nedeľa  _____________________________________ 
 
 
Dubová dňa:       

                                                              ____________________________  
                                                                                             pečiatka a podpis            
 
 


